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Blijf op de hoogte van speciale 
aanbiedingen en reizen. 

Stap 1:  
Like onze Facebook pagina. 

Stap 2: 
Pak een glas Vicente Gandia wijn en maak 
een foto! (beide  mag ook natuurlijk)

Stap 3:  
Vertel wat je van de wijn vindt.

Stap 4: 
die is er niet…
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Vicente Gandía is een wijnhuis, opgericht 
in 1885 in Valencia en is inmiddels meer 
dan een eeuw oud. Op dit moment heeft 
de vierde generatie van de Gandia familie 
de leiding over het wijnhuis. Vicente 
Gandia is altijd trouw gebleven aan de 
normen en waarden waar het op is 
gebouwd; een bijdrage leveren aan het 
welzijn van de maatschappij en het blijven 
innoveren en verbeteren van het bedrijf 
zonder de wijn traditie te vergeten.

Vicente Gandía heeft altijd bekend 
gestaan om haar internationale aanpak, 
wat ervoor heeft gezorgd dat de wijnen 
van Vicente Gandia vandaag de dag in 
meer dan 90 landen en in 5 continenten 
worden verkocht.
Vicente Gandía is het grootste wijnhuis in 
de omgeving van Valencia en heeft, 
volgens de Penin Guide, (Spaanse 
wijngids)n de beste prijs-kwaliteit 
verhouding.
In 2014 is Vicente Gandia uitgeroepen tot 
beste Spaanse wijnproducent tijdens de 
prestigieuze internationale competitie AWC 
Vienna. In hetzelfde jaar voegde de ‘World 
Association of Journalists and Writers of 
Wine and Spirits’, Vicente Gandia toe aan 
de jaarlijkse lijst van beste wijnhuizen in de 
wereld.

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORDELIJKHEID 
ONDERNEMEN
Vicente Gandia volgt een MVO-model 
bestaande uit actieve sociale economische 
en ecologische betrokkenheid dat de 
leefomstandigheden verbeterd. Bovendien 
ondersteunt Vicente Gandia het met mate 
en verantwoord wijn drinken en benadrukt 
het de positieve effecten op gezondheid 
hiervan. 

DE KWALITEIT
Vicente Gandia krijgt elk jaar de hoogste 
beoordeling in de BRC en IFS 
standaarden. Dit zijn erkende standaarden 
van wereld prestige in de food sector. Het 
is een van de weinige organisaties in de 
wereld met AEO-certificatie. Dit garandeert 
naleving van strenge veiligheids 
standaarden, regels en een sterke 
economische betrouwbaarheid.

KUNST IN WIJNVATEN
Een project dat kunst, cultuur en wijn 
combineert. Bekende kunstenaars 
verplaatsen hun werk naar authentieke 
wijntonnen die gebruikt zijn voor de 
productie van wijn. Deze kunststukken zijn 
te zien in het museum bij het landgoed 
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Hoya de Cadenas. Vicente Gandia is het 
eerste wijn toerisme complex in Spanje dat 
een expositieruimte integreert in een 
wijnmakerij. Een nieuw concept in het wijn 
toerisme gekoppeld aan cultuur.

Met een groot wijn portfolio van 
verschillende wijn regio’s staat de naam 
Vicente Gandia voor een gegarandeerde 
kwaliteit voor consumenten.
Waar staan de wijnen van Vicente Gandia 
voor? 

√ De beste prijs-kwaliteit verhouding.
√ Een constante kwaliteit, oogst na oogst.
√ Design, innovatie als toegevoegde 
waarde.
Waarom voor Vicente Gandia kiezen?

• 9 verschillende wijnregio’s
• Duurzame druiventeelt
• Moderne en elegante samenstellingen

Bescherming en ontwikkeling van lokale 
druivenrassen. Vicente Gandia heeft de 
meest moderne faciliteiten en nieuwste 
technologie tot zijn beschikking. Dit maakt 
het mogelijk om de traditionele methoden 
van wijn maken te blijven gebruiken, maar 

tegelijkertijd ook te garanderen dat er zo 
weinig mogelijk energie word verbruikt 
waardoor de omgeving goed wordt 
verzorgd.

WIJN TOERISME: 
LANDGOED HOYA DE CADENAS
Hoya de Cadenas is een ecoparadijs, 90 
kilometer van de stad Valencia. Het 
landgoed bevat meer dan 300 hectares 
met lokale en internationale druivenrassen. 
De heuvels van Sierra de la Bicuerca 
zorgen voor een microklimaat met grote 
temperatuurverschillen tussen de dag en 
de nacht. Dit geeft de druiven hun eigen 
speciale kenmerken en het stimuleert de 
ontwikkeling van kwaliteit.

Het landgoed is voorzien van alle moderne 
technologie dat nodig is om het optimale 
uit de bodem te halen zonder deze aan te 
tasten, met respect voor de natuurlijke 
kringloop en met minimaal gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en irrigatie. 
Alle wijnstokken hebben een eigen, 
computer gestuurde irrigatie systeem dat 
alleen gebruikt wordt als er weinig regen 
is. Snoeien, bijsnoeien en oogsten worden 
allemaal uitgevoerd met milieuvriendelijke 
technieken om erosie en uitputting van de 
druif en bodem te voorkomen.
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HET MUSEUM
Het ‘Art on Barrel Museum’ exposeert een 
collectie van gedoceerde vaten bij 
bekende kunstenaars uit de provincie 
Valencia. Tot nu toe was deze collectie 
alleen nog maar voor publiek te zien op de 
ARCO Art Fair in het Valenciaanse 
Instituut van Moderne Kunst (IVAM).

HET WIJNHUIS
Sinds de oogst van 2001, heeft Vicente 
Gandia nieuwe verwerkingsfacaliteiten 
aangeschaft op landgoed Hoya de 
Cadenas. Aan de voet van de wijngaarden 
is een ondergrondse wijnkelder gelegen 
van 4.000 m2 waar vandaag de dag 
15.000 houten wijnvaten liggen.

DE WIJNWINKEL
Na de rondleiding met de gids bestaat er 
de gelegenheid om de Wijn Winkel te 
bezoeken. Waar je niet alleen wijnen van 
het landgoed Hoya de Cadenas kan 
vinden, maar ook andere goede wijnen 
van het Vicente Gandia portfolio. Allemaal 
voor een uitstekende Prijs-Kwaliteit 
verhouding natuurlijk.

WIJNREGIO’S 
Vicente Gandia begeleidt het gehele 
productie proces, van de oogst tot het 
labelen van de wijnflessen. Op deze 
manier drukken ze hun stempel op de 
geproduceerde wijnen, zonder de essentie 
van hun oorsprong weg te halen.
In het volgende hoofdstuk gaan we hier 
verder op in! 

Op naar het volgende hoofdstuk! 
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Spanje algemeen
Spanje en Portugal vormen samen het 
Iberisch schiereiland. Spanje is in veel 
opzichten het belangrijkst van deze twee: 
het is groter en produceert meer wijn. 
Spanje ligt tussen de 37e en 43e 
breedtegraad. De Pyreneeën vormen de 
noordelijke grens met Frankrijk. Daarnaast 
liggen er meerdere bergketens over het 
land verspreid. In Europa heeft alleen 
Zwitserland meer bergen. 

Spanje 
De belangrijkste rivieren zijn de Duero, 
Ebro, Taag, Guadalquivir, Guadiana en 
Miño. Deze laatste twee rivieren vormen 
een deel van de natuurlijke grens met 
Portugal. De Taag en de Duero 
ontspringen in Spanje en lopen door 
Portugal naar de Atlantische Oceaan.

Klimaat
Spanje heeft een warm klimaat, al zijn er 
belangrijke regionale verschillen: 

- Noordwesten: zeeklimaat met veel 
regen.

- Uiterste Zuiden: semi-woestijnklimaat 
- Stranden van de oostkust: Middellandse 

Zeeklimaat met warme zomers, zachte 
winters en matige regenval.

- Hoogvlaktes van het Centraal plateau, 
waar Madrid ligt: continentaal klimaat, 
met zeer hete zomers en koude winters.

Kwaliteitsniveaus 
Frankrijk heeft de meest beroemde wijnen 
en Italië produceert het grootste aantal 
hectoliters wijn. Van alle Europese landen 
heeft Spanje het grootste wijngaardareaal.
Daarvan is ongeveer 55 procent 
geklasseerd als VQPRD-gebied. Ook dat 
is dus meer dan Frankrijk en Italië.  Spanje 
is echter niet de grootste wijnproducent 
van de wereld. Dat komt doordat de 
wijngaarden een relatief lage opbrengst 
per hectare hebben. Opbrengsten van 
ongeveer 25 hectoliter per hectare is in 
veel gebieden normaal. 
Voor DO-wijngaarden ligt het gemiddelde 
op slechts 15 hectoliter per hectare. In 
Frankrijk ligt het gemiddelde op 40 à 50 
hectoliter per hectare en in Duitsland is dat 
zelfs 80 à 100 hectoliter per hectare. Die 
lage opbrengst per hectare heeft een 
gunstig effect op de kwaliteit van de 
wijnen.
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Het is mogelijk de Spaanse wijnen op drie 
manieren in te delen: 
- indeling naar kwaliteitsniveau: dit is de 

officiële indeling.
- indeling per wijntype: stille wijnen, 

mousserende wijnen, liquoreuze wijnen, 
versterkte wijnen.

- regionale indeling: dit is de geografische 
indeling van Spanje. De Spaanse 
wijngebieden worden per regio 
behandeld. 

De kwaliteitsindeling van Spaanse wijnen 
komt overeen met die van Italiaanse 
wijnen. De VQPRD (kwaliteitswijnen) 
wijnen van Spanje zijn geklasseerd als DO 
of DOP. DO staat voor Denominación de 
Origen, of herkomstgebied. 
DOP staat voor Denominación de Origen 
Protegida. Net zoals Italië heeft ook 
Spanje een eliteclassificatie. In Spanje 
hebben alleen de Rioja-wijnen deze 
erkenning. Iedere DO en DOP heeft een 
eigen toezichthoudende instantie: de 
Consejo Regulador. Dit orgaan houdt 
toezicht op de druiventeelt en de 
wijnbereiding. Momenteel heeft Spanje 
ongeveer zestig beschermde 
herkomstbenamingen en ieder jaar komen 
er een enkele bij. Vanaf 1994 tot 2004 is 
het aantal DO’s verdubbeld. 

Vino de Pago en Vino de Pago 
Calificada 
Vino de Pago en Vino de Pago Calificada: 
Dit zijn bijzonderheden binnen de Spaanse 
wijnwet. Het gaat om wijnen met een zeer 
nauwkeurige herkomstbenaming, die van 
de ‘pago’, of wijngaard. De Vino de Pago 
liggen soms helemaal zelfstandig, maar 
komen ook voor binnen DO en DOCa. 
Deze kwaliteitsklasse lijkt op de Zuid-

Afrikaanse Estate Wine. Er zijn dertien 
gebieden met deze kwalificatie. 
Ze zijn vooral te vinden in de autonomias 
Castilla-La Mancha en Navrarra.

Druivenrassen 
De belangrijkste rode en witte 
druivenrassen van Spanje. In veel 
wijngebieden in Spanje wordt nog met de 
hand geoogst.

Rood
• Tempranillo
• Garnacha
• Mazuelo
• Graciano
• Bobal
 
Wit
• Viura
• Albariño
• Muscatel
• Verdejo

Wijntypes 
Stille wijnen. Het grootste deel van de 
Spaanse wijnen is rood. De belangrijkste 
druif voor deze wijnen is de Tempranillo. In 
sommige streken heeft deze een andere 
naam. Verreweg de meeste witte wijnen 
komen uit centraal Spanje, de DO La 
Mancha. Een groot deel van deze wijnen 
wordt gedestilleerd voor de productie van 
Brandy: de Spaanse versie van cognac en 
armagnac. Witte kwaliteitswijnen 
daarentegen komen vooral uit de meer 
noordelijke gebieden, zoals Galicië, 
Rueda, Somontano en Penedès.
Cava; De mousserende wijn van Spanje 
heet Cava. Het is een op zichzelf staande 
DO. In Spanje mogen zeven geografische 
regio’s Cava produceren. Het belangrijkste 
productiegebied is echter de 
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noordoosthoek van Spanje, bij Barcelona. 
Ongeacht hun geografische ligging hebben 
al deze gebieden de DO Cava. Hiervoor is 
de traditionele methode met gisting op fles 
voorgeschreven. 

Versterkte wijnen: Vooral in Andalusië, in 
het diepe en warme zuiden maakt men 
verschillende versterkte wijnen. In een 
deel van Andalusië maakt men een unieke 
versterkte wijn: sherry. Deze wijn mag 
alleen sherry heten, als hij uit het 
sherrygebied komt. Er bestaan veel 
verschillende types sherry. 

Periode van rijping 
Omdat Spanje lid is van de Europese 
Unie, moeten de Spaanse etiketten aan de 
Europese regelgeving voldoen. Daarnaast 
stelt de Spaanse wetgeving extra eisen 
aan de rijping van wijnen. Op het etiket 
duidt men vaak ook de periode en de 
manier van rijping aan met Joven, Crianza, 
Reserva en Gran Reserva. Dat kan ook op 
een achteretiket.

Vino Joven:  Vino Joven betekent jonge 
wijn. Deze wijn wordt dan ook gemaakt om 
jong te drinken. Direct na de klaring wordt 
hij gebotteld. Vino Joven is wijn die minder 
dan zes maanden of zelfs helemaal niet op 
hout heeft gerijpt. 

Crianza:Rode wijn met de aanduiding 
‘crianza’ moet minimaal twee volledige 
kalenderjaren opgeslagen gelegen, 
waarvan minimaal zes maanden op een 
‘barrica’ (eikenhouten vat). 

Sommige gebieden moedigen een 
houtrijping van meer dan zes maanden 
aan. Een voorbeeld hiervan is de Rioja. De 

crianzawijn kan in het derde jaar na de 
oogst verkocht worden. 
Witte en rosé crianzas moeten minimaal 
één kalenderjaar in de wijnkelder rijpen, 
waarvan drie maanden op barrica. Ze 
mogen vanaf het tweede jaar na de oogst 
verkocht worden. 

Reserva: Rode Reservas moeten drie 
kalenderjaren rijpen, waarvan minimaal 
een jaar op fust en een jaar op fles. Ze 
kunnen vanaf het vierde jaar na de oogst 
verkocht worden. Witte en rosé Reservas 
moeten twee kalenderjaren in de bodega 
blijven, waarvan zes maanden in barricas. 
Ze kunnen vanaf het derde jaar na de 
oogst verkocht worden. 

Gran Reserva: De aanduiding ‘Gran 
Reserva’ op een etiket geeft aan dat het 
om een lang gerijpte wijn gaat. Alleen in 
zeer goede wijnjaren maakt men Gran 
Reservas. Rode Gran Reservas moeten in 
totaal minmaal 5 jaar rijpen en daarna 
minimaal drie jaar op fles. Ze mogen 
verkocht worden vanaf het zesde jaar. 
Witte en rosé Gran Reservas moet 
minimaal vier jaar rijpen, waarvan 
minimaal zes maanden op fust.
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DO Cava 

Cava betekent letterlijk ‘kelder’. Deze wijn 
is altijd gemaakt volgens de ‘méthode 
traditionnelle’, of método tradicional in het 
Spaans. Net als bij champagne hoeft men 
deze productiemethode echter niet op het 
etiket te vermelden, evenmin als de 
vermelding ‘Denominación de 
Origen’ (DO). Op de onderkant van de 
kurk van DO Cavawijnen staat een 
vierpuntige ster.

DO Cava wijnen moeten minimaal negen 
maanden rijpen en de Gran Reservas zelfs 
dertig maanden. De meeste Cavawijnen 
rijpen echter langer. Deze DO is niet 
beperkt tot één bepaald gebied, maar over 
een groot aantal die verspreid liggen over 
heel Spanje. 

De volgende gebieden hebben het recht 
om Cava te produceren: 
- Catalonië
- Aragón
- Navarra
- La Rioja
- Baskenland
- Extremadura
- Valencia

Druivenrassen
Meer dan 95 procent van de Cavawijnen 
wordt gemaakt van druiven uit Catalonië. 
Het centrum van de Cavaproductie is San 
Sadurní de Noya in de regio Penedès 
(Catalonië). Cava uit Catalonië is altijd een 
assemblage van meerdere druivenrassen. 
Het belangrijkst zijn de Viura (Macabeo), 
Parellada, en Xarel.lo. De verhouding 50% 
Macabeo – 30% Xarel.lo – 20% Parellada 
komt veel voor. 
Het gebruik van Chardonnay is in opkomst 
en wijnmakers experimenteren ook met 

Pinot noir. Buiten Catalonië gebruikt men 
geen Parellada en Xarel.lo.  De meeste 
witte Cava’s zijn volledig van Viura 
gemaakt. Voor de rosés gebruiken de 
wijnmakers de blauwe druiven Garnacha 
en Monastrell.  De ‘licor de expedición’ 
bepaalt de zoetheid van de 

Cava. 
Hoewel ieder huis hiervoor zijn eigen 
recept en dosering heeft, hanteert men in 
het algemeen de volgende 
smaakaanduidingen in Spanje:

Extra Brut = < 6 gram per liter
Brut = 6 à 12 gram per liter
Extra Seco = 12 à 20 gram per liter
Seco = 17 à 35 gram per liter
Semi-seco = 33 à 50 gram per liter
Dulce = > 50 gram per liter.
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WIJNREGIO’S Vicente Gandia
Vicente Gandia begeleidt het gehele 
productie proces, van de oogst tot het 
labelen van de wijnflessen. Op deze 
manier drukken ze hun stempel op de 
geproduceerde wijnen, zonder de essentie 
van hun oorsprong weg te halen.

VALENCIA
Deze regio bestaat uit 4 sub-zones (Alto 
Turia, Valentino, Clariano en Moscatel), 
hoogtes variërend van 250 tot 1100 meter. 
Het is een regio met een grote variatie in 
druivenrassen, die zowel jonge witte- en 
rosé wijnen met veel frisheid en prachtige 
aroma’s kan bieden, als innovatieve en 
moderne rode wijnen.
Het mediterrane klimaat van dit gebied 
profiteert van diverse microklimaten 
waardoor de temperatuurverschillen 
overdag en ’s nachts zeer bevorderlijk zijn 
voor de ontwikkeling van de aromastoffen 
in de druif.

RIOJA
Rioja is dé D.O. voor uitstekende Spaanse 
wijnen. Het is niet voor niks dat het de 
eerste erkende regio uit Spanje is. Onze 
Rioja wijnen worden gemaakt van 
Tempranillo druiven, die zorgvuldig door 
ons team zijn geselecteerd om 

uitzonderlijke wijnen te creëren die de 
essentie van La Rioja representeren.

UTIEL REQUENA
Deze regio bevindt zich op een rond 
plateau van 1.800km² in de provincie 
Valencia, op 70km afstand van de 
Middellandse Zee en 700m boven de 
zeespiegel. Van deze wijn regio met een 
overwegend landklimaat met 
mediterraanse invloeden, komen unieke 
wijnen, voornamelijk rode en rosé. Het 
meest voorkomende druivenras is de 
inheemse Bobal druif.

ALICANTE
Alicante is het Spaanse wijngebied met de 
meeste zonuren en daarnaast één van de 
eerste wijn-hoofdsteden op het Iberisch 
schiereiland. Dit dankzij de uitstekende 
opbrengst uit de wijngaarden en de 
aanwezigheid van de haven. 
Druivenrassen zoals Chardonnay, Shiraz 
en de inheemse Monastrell komen hier 
het meeste voor en geven de jonge wijnen 
een originele frisheid met veel aroma’s.

CAVA
Het herkomstgebied D.O Cava is een 
kwaliteitskeurmerk voor mousserende 
wijnen. Hoewel de meeste cava´s worden 
geproduceerd in Catalonië, zijn er steden 
zoals Requena (Valencia), die zijn 
verbonden aan de Cava Consejo 
Regulador. In deze stad wordt onze Cava 
geproduceerd op de traditionele methode 
ook wel ´Champenoise´ genoemd, met 
rassen als Macabeo en Chardonnay voor 
witte Cava’s en Grenache voor 
mousserende rosé Cava’s.
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PRIORAT
De bodem van Priorat heeft een 
vulkanische oorsprong, dit geeft unieke 
eigenschappen aan de wijnen. In het 
Catalaans noemen ze dit type bodem 
‘Llicorella’. De bodem reflecteert het 
zonlicht en houdt de warmte vast. De 
wortels van de wijnstokken moeten diep 
graven in de aarde om water en 
voedingsstoffen te vinden. Hierdoor zijn de 
wijnstokken stevig verankerd tijdens harde 
(wind)stormen, die gebruikelijk zijn in dit 
gebied. Dit resulteert in wijnen van hoge 
kwaliteit. De wijngaarden zijn geplant op 
de hellingen van de bergen, op terrassen 
met hoogtes tussen de 100m en 700m 
boven de zeespiegel.

RIAS BAIXAS
De Salnesvallei tussen de Arousa en 
Pontevedra rivieren is het meest bekende 
sub-gebied van de D.O. Rias Baixas en 
bedekt het grootste deel van deze 
wijnstreek. Het gebied wordt beschouwd 
als de bakermat van de Albariño wijn. Het 
uitzonderlijk microklimaat is erg gunstig 
voor de teelt van deze inheemse variëteit.

RIBERA DEL DUERO
Ribera del Duero is een van de 
belangrijkste wijnregio´s van Spanje en is 
door de Wine Enthusiast in 2012 benoemd 
als “Wijnstreek van het Jaar”. Onze wijnen 
worden geproduceerd in een van de beste 
subzones van de regio Ribera del Duero, 
waar de koude winters met veelvuldige 
sneeuwval en ijzige omgevingen 
contrasteren met een warme en droge 
zomer. Deze omstandigheden zorgen 
ervoor dat de wijnen van hoge kwaliteit zijn 
met een bijzonder karakter.

RUEDA
Rueda is het oudste wijngebied van 
Castilla y Leon en is de laatste jaren in 
bekendheid gegroeid. Deze bekendheid is 
voornamelijk te danken aan de uitstekende 
frisheid, intense geur en fruitige smaak van 
de wijnen. Vicente Gandia wil de 
authenticiteit van de wijnen uit Rueda 
behouden en gebruikt daarom alleen de 
inheemse ‘Verdejo’ druif uit dit gebied.
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DE WIJNEN
Het Vicente Gandía keurmerk geldt voor al 
onze wijnen: hoge kwaliteit, redelijke 
prijzen en consistentie van oogst op oogst. 
Wijnen die elegantie, complexiteit, 
zachtheid en evenwicht uitdragen. De 
productie van wijnen in twee verschillende 
stijlen: modern en traditioneel.

HOYA DE CADENAS
Hoya de Cadenas is een ecoparadijs en 
ligt op ca 90 kilometer van de stad 
Valencia. Het landgoed bevat meer dan 
300 hectares met lokale en internationale 
druivenrassen. Een specifiek microklimaat 
voor perfecte rijping van de verschillende 
wijnen. 

HOYA DE CADENAS VARIETALES
CABERNET SAUVIGNON
Type wijn: Rood
Herkomstgebied: D.O. Utiel – Requena
Druivensoort: 100% Cabernet Sauvignon
Alcoholpercentage: 13%
De Cabernet Sauvignon druif is goed 
aangepast aan het Spaans Mediterrane 
klimaat.

Omschrijving
De wijn heeft een heldere robijnrode kleur. 
Het druivenras komt duidelijk naar voren in 
de geur: zoete en intense zwarte bessen. 
Het smakenpalet bestaat uit 
geconcentreerde zwarte bessen en 
framboos aroma’s met een geïntegreerde 
tannine structuur en een goed 
gebalanceerde zuurtegraad. Het is een 
harmonieuze, goed gestructureerde wijn 
met een fijne nasmaak.

Gastronomie
Aanbevolen bij: rood vlees, rijstgerechten, 
gebraden vlees en worst.

HOYA DE CADENAS CHARDONNAY
Druivenras: 100% Chardonnay
Alcoholpercentage: 12,5%
De Chardonnay van Hoya de Cadenas is 
gemaakt in een frisse stijl. De 
druivenstokken voor deze wijn werden 
aangeplant in 1995. Vanwege het zonnige 
klimaat worden de Chardonnay druiven 
hier vroeg geoogst: al in de derde week 
van augustus. Door een lange, koele 
vinificatie worden de typerende 
eigenschappen van de druif behouden in 
de jonge wijn.
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Omschrijving
De heldere Chardonnay heeft een mooie 
lichtgele kleur en een aroma van tropisch 
en wit fruit. De smaak is fris en plezierig 
met hints van perzik, geen zware 
Chardonnay tonen, maar elegantie en een 
aangename afdronk.

Gastronomie
Aanbevolen bij: zeevruchten, salades en 
wit vlees.

HOYA DE CADENAS MERLOT
Type wijn: Rood
Herkomstgebied: Utiel-Requena
Druivenras: 100% Merlot
Alcoholpercentage: 13%
Landgoed Hoya de Cadenas is, door het 
unieke microklimaat gecombineerd met 
een bodem van klei en lijmsteen, de 
perfecte locatie voor het produceren van 
aromatische Merlot druiven.
De koude nachten verzekeren een 
langdurig rijpingsproces, dat de 
ontwikkeling van tannines en polyfenolen 
bevordert.

Omschrijving
De wijn heeft een levendige kleur met een 
paarse fonkeling. De aroma is intens met 
een geur van bosbessen en pruimen. De 
smaak is zacht en rond met aroma’s van 
fruitcake en vanille. Een elegante wijn met 
met een fluwelen afdronk.

Gastronomie
Aanbevolen bij: salades, wit vlees en klein 
wild.

HOYA DE CADENAS SHIRAZ
Type wijn: Rode wijn
Herkomstgebied: Utiel – Requena
Druivensoort: 100% Shiraz
Alcoholpercentage: 12.5%
De acclimatisatie van de Shiraz druif aan 
de Spaanse Middellandse Zee geeft zeer 
bevredigende resultaten. De Shiraz druif, 
van onbekende oorsprong (misschien 
Perzisch) is één van de meest erkende en 
wijdverspreide rassen in het zuiden van 
Frankrijk en in Australië. Omdat het een 
druif is die veel zon nodig heeft en het 
beste tot haar recht komt in warme 
klimaten, geeft de Shiraz van Hoya de 
Cadenas, vanwege haar ligging, 
uitzonderlijke resultaten.
De wijngaard – gelegen op de hellingen 
van de Sierra de la Bicuerca – maakt 
uitermate goed gebruik van het micro-
klimaat waar de verschillen tussen dag- en 
nacht temperaturen de druif zijn eigen 
karakter geven.
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Omschrijving
Deze heerlijke Shiraz heeft een mooie 
kersenrode kleur. Het boeket onthult een 
combinatie van diepe aroma's van wilde 
vruchten en viooltjes, gehuld in licht 
geroosterde noten. Het palet is warm, 
kruidig, met zachte tannines en een 
afdronk van balsamico en zwarte olijven.

Gastronomie
Rijstgerechten, pasta, kazen en lichte 
vleesgerechten.

HOYA DE CADENAS RESERVAS
Type wijn: Rood reserva
Herkomstgebied: Utiel – Requena
Druivenras: Tempranillo 85%, Cabernet 
Sauvignon 15%
Alcoholpercentage : 12.5%
Hoya de Cadenas Reserva Privada, één 
van onze meest bekende wijn, wordt 
gemaakt van druiven afkomstig van de 
beste bodem op landgoed Hoya de 
Cadenas.
De Tempranillo komt van de ‘Vallejo 
Arroyo’ wijngaard, in het zuiden van het 
landgoed op terrassen omringd door 
bosachtig gebied, ideaal voor het 
verkrijgen van elegante tannines. De 
Cabernet Sauvignon komt van de ‘Viña 
Adriana’ wijngaard, een erg zonnig 
gedeelte, uitstekend voor het creëren van 
fruitige aroma’s en polyfenolen.

Productie
De druiven worden geoogst tijdens de 
tweede helft van september. Na een 
langdurige inwerking van de schil, krijgt de 
wijn veertien maanden houtlagering in 
nieuwe Amerikaanse eiken vaten in 
combinatie met wat oudere vaten.

Omschrijving
De wijn heeft een intense bessen kleur. 
Een bouquet van rood fruit en cacao. De 
smaak is stevig met duidelijke tannines. 
Goed in combinatie met verschillende 
gerechten.

Gastronomie
Aanbevolen bij: klein wild, rood vlees, lam 
en belegen kazen.

HOYA DE CADENAS RESERVA 
TEMPRANILLO
Een Reserva bestaand uit 100% 
Tempranillo
Herkomstgebied: Utiel – Requena
Druivenras: 100% Tempranillo
Alcohol percentage: 12.5%
Het landgoed Hoya de Cadenas ligt 90 km 
ten westen van Valencia in de D.O. Utiel-
Requena. De wijngaarden omvatten 300 
ha en strekken zich uit over de Sierra de 
Bucuerca op een hoogte van rond de 
800m. Het microklimaat geeft de druiven 
hun eigen speciale karakteristieken en 
stimuleert de ontwikkeling van polyfenolen.
De wijnstokken hebben een lokaal, 
geautomatiseerd irrigatie systeem dat 
alleen gebruikt wordt als er weinig 
regenval is. Snoeien en oogsten wordt 
allemaal uitgevoerd met natuurvriendelijke 
technieken om erosie en uitputting van de 
bodem te voorkomen.

Productie
De vinificatie vindt plaats in roestvrijstalen 
tanks op 25ºC. Lagering gebeurt in 
Amerikaanse houten vaten voor 12 
maanden. De wijn rijpt vervolgens in fles 
voor minimaal een jaar, tot het de rondheid 
en complexiteit bevat die de reserva 
wijnen karakteriseert.
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Omschrijving
Het is een uitgebalanceerde, zeer 
geconcentreerde wijn met complexe 
aroma's van rijp fruit en vanille. Het 
mondgevoel is zacht, fluweelachtig met 
een elegante en pittige nasmaak.

Gastronomie
Aanbevolen bij: rood vlees, worst, kaas en 
pastei.

HOYA DE CADENAS BLANCO
Unieke aromatische tonen
Type wijn: Wit
Herkomstgebied: D.O. Utiel – Requena
Druivenras: 60% Chardonnay, 40% 
Sauvignon Blanc
Alcoholpercentage: 12%
De druiven worden geoogst in de tweede 
week van september. Na een koele 
maceratie van de schil wordt de most 
gefermenteerd. Fermentatie is langzaam 
en op 16ºC. 

Omschrijving
De wijn heeft een doorzichtige, lichtgele 
kleur met gouden fonkelingen. Een 
bouquet van harmonieuze fruitige aroma's 
(oranje bloesem, peer en perzik), appel en 
kruidige aroma's (venkel en anijszaad). 
met een fijne frisse zuurgraad. 

Gastronomie
Aanbevolen met: salades, vis en 
schelpdier.

HOYA DE CADENAS ROSADO
Type wijn: Rosé
Herkomstgebied: D.O. Utiel – Requena
Druivenras: Bobal 100%
Alcoholpercentage: 12.5%
De druiven worden in het midden van 
oktober geoogst. Een korte periode van 

maceratie van de druivenschillen en hun 
sap vindt plaats om speciale aroma’s die 
deze druivensoort karakteriseert naar 
voren te laten komen. Fermentatie gebeurt 
op 16ºC om de smaken te behouden. 

Omschrijving
De wijn is licht roze van kleur. Door de 
inheemse Bobal druif, heeft de wijn een 
fruitig (aardbeien) bouquet dat zich verder 
voortzet in de smaak en afdronk. De 
aanwezige frisse zuren zorgen voor een 
mooi evenwicht. Perfect voor op het terras.

Gastronomie
Aanbevolen bij: rijstgerechten, worst, pasta 
en wit vlees, salades.
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HOYA DE CADENAS CAVA BRUT 
NATURE
Type wijn: Cava Brut Nature
Herkomstgebied: Cava
Druivenras: 100% Macabeo
Alcoholpercentage: 11,5%
De wijn heeft een strogele kleur met 
elegante aanhoudende bubbels. Citrus 
komt krachtig naar voren met een florale 
ondertoon van noten. Droog maar 
tegelijkertijd fruitig en een lang 
aanhoudende afdronk.

Gastronomie
Aanbevolen bij: gerookte vis en vlees, 
oesters, gegrilde vis, sushi, zeevruchten.
maar tegelijkertijd fruitig en een lang 
aanhoudende afdronk.

EL MIRACLE
Een merkwijn gecreëerd om de eerste 120 
jaar van het wijnhuis te herdenken en om 
het wonder (= El Miracle) van de 
transformatie van druif naar wijn te vieren.  
Wijnen met geschiedenis en nieuw 
ontdekte smaken die laat zien dat wijn 
maken een kunst is.

SANDARA
Sandara is een serie van mousserende 
wijnen, laag in alcohol met een verfijnd 
karakter. Vooral aanbevolen voor mensen 
die van een glas wijn willen genieten met 
weinig alcohol. De stijl is fris, elegant, 
toegankelijk en plezierig.

PECULIAR WINES
Persoonlijke projecten van onze 
wijnmakers met wijnen uit unieke 
microzones, met speciale variëteiten en 
unieke ontwerpen van de fles. 
Valenciaanse wijnen met een boodschap 
in elke fles.

NEBLA
De naam Nebla,´nevel´ in het Nederlands, 
duidt op de frisse ochtend nevel typerend 
voor wijnen van de Castiliaanse 
hoogvlakte waar de wijnen van de regio’s 
Rueda en Ribera del Duero zijn gegroeid. 
De fantastische combinatie van koude 
nachten, ochtend nevel en middag zon 
maken de wijnen uitzonderlijk.

RAIZA
Rioja is een gebied met al meer dan 
duizend jaar wijnbouw. Traditie en passie 
voor de wijn, typeren deze regio. De serie 
is gemaakt met de beste Tempranillo 
druiven uit Rioja, elegante unieke en 
gebalanceerde wijnen.

CON UN PAR
Deze witte wijn is heerlijk in combinatie 
met vis en zeevruchten. Albariño is de 
favoriete druif van D.O. Rias Baixas en 
Con Un Par is een van de meest unieke 
Albariño wijnen in Galicië.
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DOLMO
Dolmo is vernoemd naar de mythische 
boom in Ribera del Duero: Los Olmos. 
Enorme bomen die door de Oud Grieken 
geassocieerd werden met Dionis, de god 
van de wijn. De takken werden gebruikt als 
ondersteuning van de wijnstokken. Dolmo 
is een karaktervolle wijn van 100% 
Tempranillo.

FINCA DEL MAR
Deze serie representeert elk druif op 
wereld niveau. De naam Finca del Mar 
(=landgoed aan zee) verwijst naar de 
invloed van het Mediterraanse klimaat en 
het verkrijgen van de beste kwaliteit 
druiven in D.O.Valencia.

BO BOBAL ÚNICO
BO ‘unieke Bobal ‘ vormt de oorsprong van 
de wijngaarden . De oorsprong van passie 
voor wijn die van generatie op generatie 
zijn doorgegeven. 100 % Bobal , 100 % 
Passie, 100 % uniek.

CEREMONIA
Een bijzondere combinatie van de druiven 
varieteiten: Tempranillo en Cabernet en 
Bobal

GENERACIÓN 1
Als hommage aan oprichter Vicente 
Gandia wordt deze wijn gemaakt uit de 
wijngaarden van het wijngoed Hoya de 
Cadenas, dat ca 90 km. ten westen van 
Valencia in de DO Utiel-Requena ligt.
De Generation 1 wordt alleen gemaakt van 
druiven geselecteerd uit de beste jaren en 
verdient daarom speciale aandacht. 
Omdat de Generacion 1 alleen wordt 
gemaakt in de beste jaren heeft het de 
aanduiding Grandes Anadas (groots jaar) 
op het etiket.

PUERTO ALICANTE
El puerto (= de haven) van Alicante brengt 
de mediterraanse zee gevoel samen met 
de stad Alicante. Deze stad staat bekend 
om z’n mooie wijnen. In Alicante kunt je 
genieten van zon, zee, wind en een strak 
blauwe lucht …. en uiteraard een 
geweldige keuken.

CASTILLO DE LIRIA
Vanaf 1971 is de wijn Castillo de Lira een 
koploper in de provincie Valencia. Wijnen 
van inheemse en internationale afkomst. 
Door de aanwezigheid in meer dan zestig 
landen en vijf continenten is het één van 
de meest verkochte merken in de wereld.
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MARQUÉS DEL TURIA
Een Valenciaanse serie wijnen met 
inheemse druivenrassen in combinatie met 
internationaal bekende druiven. De 
fantastische prijs-kwaliteit verhouding van 
deze serie maakt Marques del Tura een 
uitstekende wijn voor dagelijkse 
consumptie.

MARQUÉS DE CHIVÉ
Marqués de Chivé is een serie van 
Crianza en Reserva wijnen, gemaakt met 
onze Tempranillo uit Utiel Requena. Door 
de buitengewone prijs-kwaliteit verhouding 
is het één van de meest succesvolle series 
van het wijnhuis.

FUSTANOVA
Van de beste Muscatel druiven wordt deze 
elegante en zwoele wijn gemaakt. De 
invloed van het middellandse zeeklimaat is 
goed terug te vinden in deze dessert wijn. 

XIBRANA
Deze wijn van Vicente Gandia is vernoemd 
naar Xibrana. Xibrana was de oude naam 
van de hoofdstad van Priorat. Hij wordt 
gemaakt van de druivenrassen Mazuelo, 
Shiraz en Garnacha. De wijngaarden 
bevinden zich op terrassen van de 
Licorella en de leeftijd van de stokken ligt 
tussen de 25 en 40 jaar.
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